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årsberetning
regnskabsåret 1955 —1956



SAS' rutinerede piloter er i stor udstnekning "luftmilliona-rcr". og 
niange af dem er spccialuddanncde for flyvning over polarregionerne.

Oinslagsbilledel:
I august leveredes de ffirste a! de 14 DC-7C 
SAS bestilte fra D tiugl as-f altrik kerne i 
Santa Monica, Calif., U. S. A.

För starten gennemgär kaptajnen og anden
piloten ombord pä hver SAS-maskine 71 kon- 
trolpunkter for instrumenter og motorer.

Kontroltärnet giver ordre om start og landing 
samt leder og f0lger flyvningen.

beretning
for regnskabsåret 1955 —1956

Den civile luftfarts forhold 1955/56
Den stairke stigning i den regelnncssige trafik indenfor 
verdensluftfarten (eksklusive Sovjetunionen og Kina) 
fortsatte også i 1955. Fldjne tonkm steg fra 6 067 mill, 
i 1954 til 7 180 mill, eller med 18,3 °/o. Antal passa- 
gerkm steg med 18 % til 62 000 mill, og antal passage
rer i regelmressig lufttrafik til omtrent 70 mill.

Indenrigslufttrafikken i USA, der stadigva^k repraj- 
senterer over 50 % af verdenslufttrafikken, steg i 1955 
med 20 % i forhold til 1954.

Indenfor den internationale trafik viste Europa den 
stprste stigning i sammenligning med 1954, nemlig 
27 %. Den europeiske trafik representerer dog kun 
7 % af den samlede lufttrafik i verden.

Trafikken på de interkontinentale ruter udgjorde i 
1955 ca. 38 % af verdens lufttrafik, udtrykt i udfprte 
passagerkm. Stigningen var i 1955 serlig kraftig på 
ruterne over Nordatlanten, nemlig 19 °/o. Ca. 700 000 
passagerer befordredes med fly mellem USA og Eu
ropa.

Passagerbefordringen var i 1955 — ligesom i de for- 
lpbne 10 år — uden sammenligning den vigtigste del af 
den civile lufttrafik. Ruteluftfartselskabernes brutto- 
indtegter androg ca. 3 milliarder dollars, hvoraf 78 °/o 
hidr0rte fra passagerindtegter.

Turistklassetrafikkens andel stiger

Den almindelige tendens i trafikudviklingen i 1955 var 
den betydeligt stprre stigning i turistklassetrafikken 
end i fprsteklassetrafikken. 40 % af passagertrafikken 
på alle regelmcessige luftruter var i 1955 turistklasse-

trafik, medens denne kun udgjorde 6 % i 1951. Over 
Nordatlanten, hvor 60 % af passagererne i 1953 fl0j 
på turistklasse, steg procenten i 1955 til 71. Stigningen 
i iprsteklassetrafikken sammenlignet med 1953 var 
2,1 %, medens stigningen på turistklassen var 44 o/0> 
Prognoserne for de naermeste år tyder på en fortsat 
kraftig vcekst af turistklassen.

Luftfarten som massetransportmiddel

En nedsamelse af priserne på turistklasse vil tiltrrekke 
nye grupper af passagerer til luftfarten og dermed 
yderligere stimulere udviklingen. De selskaber, der er 
tilsluttet IATA, har fra 1. oktober 1956 indfprt en 
specialrabat på Nordatlanten for returbilletter med 15 
dages gyldighed. Fra 1. april 1958 tages yderligere et 
skridt i denne retning, idet der på Nordatlanten indfp- 
res en ny ”3. klasse” med endnu lavere priser. De lave- 
re priser bliver mulige ved indretning af maskinerne til 
at kunne rumme et betydeligt stprre antal passagerer og 
ved förenkling af service ombord.

Med den starke forpgelse af trafikken, som har fun- 
det sted, og med den fortsatte stigning, som man efter 
alt at dpmme må regne med, må luftfarten indstille sig 
på virkelig massetransport. Omkring 1959/60 vil man 
have jetmaskiner til disposition, som fremfor alt er 
egnede til sådanne massetransporter på de interkonti
nentale linier. Arene 1955 og 1956 må betegnes som 
skelsajttende i den civile luftfarts udvikling, idet det er 
i lpbet af disse to år, at verdens fprende luftfartselska- 
ber har företaget bestilling på ca. 340 stk. jetmaskiner 
til en sammenlagt vterdi af ca. 1,7 milliarder dollars og 
med en transportkapacitet, der — suppleret med et



betydeligt antal nye, möderne, propeldrevne fly — vil 
betyde mere end en fordobling i forhold til idag.

De prognoser over lufttrafikkens fortsatte udvikling, 
som er företaget fra forskellig side, tyder imidlertid på 
en trafikstigning, som er endnu stprre end den ved disse 
materielanskaffelser indvundne kapacitetsforpgelse.

En så kraftig og kontinuerlig ekspansion åbner sta
dig nye perspektiver for luftfarten, men samtidig op- 
står en rekke omfattende finansielle, kommercielle, 
tekniske og trafikale problemer.

Indkpbsprisen for de nye jet-fly af typen DC-8 eller 
Boeing 707 er f. eks. ca. 5 gange så stor som for en 
DC-6. For opnåelse af en god driftspkonomi med en 
flåde af disse nye fly kreves en h0j udnyttelse af flyene 
eller et meget stort antal flyvetimer pr. år. Jet-fly af 
nasvnte type knever relativt lange flyvestrekninger med 
mindst mulige antal mellemlandinger. På grund heraf 
og på grund af, at disse maskiner er betydeligt stprre 
end de typer, der anvendes for pjeblikket, vil udvik- 
lingen stille 0gede krav til selskabernes evne til at til- 
f0re trafik til deres langlinier. En delvis omlegning af 
kortdistance- og mellemdistancerutenettet vil derfor 
blive n0dvendig.

De jet-fly, som er i ordre, er hovedsageligt bestemt 
for luftfartens langlinier. Der er imidlertid neppe tvivl 
om, at flyvemaskineindustrien indenfor en ner fremtid 
vil kunne tilbyde mindre typer jetmaskiner, hvis egen- 
skaber g0r dem egnede til indsettelse på kortere strek- 
ninger. Selv for disse maskiner må der imidlertid — for 
at opnå 0konomisk drift — ske en omläggning til stadig 
flere direkte ruter uden mellemlandinger. Trafikken 
må derfor i h0jere grad end hidtil planlegges således, 
at de trafiksterke ruter suppleres med tilfprselslinier 
beflpjet med mindre maskiner.

Den organisationsmessige udbygning

Med de stadigt stigende krav til selskaberne om at 
skaffe tilstraekkelig trafik, specielt til langlinierne, fplger 
naturligvis, at selskaberne i takt hermed må udbygge 
deres salgsorganisationer, således at disses effektivitet 
står mål med de nye krav.

Med stigningen i trafikken og de meget st0rre flyve- 
hastigheder opstår der nye og 0gede krav om hjelpe- 
midler til maskinernes navigering og til effektiv kontrol 
med trafikken. Det er en absolut betingelse for luftfar
tens fortsatte udvikling, at teknikken indenfor dette 
område snarest muligt fremkommer med nye hjelpe- 
midler. ICAO har sat et omfattende arbejde igång til 
l0sning af disse problemer, som i h0j grad har interna- 
tionale aspekter.

Kravene til lufthavnenes stprrelse og tekniske udstyr 
stiger stadig. De lande, som vil give plads for og drage 
fordel af den voksende lufttrafik, må vere beredt til i 
god tid at yde de 0konomiske ofre, som möderne luft- 
havne og luftveje kräver.

Den voksende trafik stiller også de 0vrige grene af 
luftfartens jordorganisation, deriblandt stationstjene- 
sten, overfor nye opgaver. Det samme g0r sig gaddende 
for luftfartselskabemes indre organisation, booking af 
billetter, afregning m. m. Udviklingen henimod masse- 
transport med hurtige jet-fly medfprer, at tempoet i 
lufthavnene må forpges i forhold til de st0rre flyveha- 
stigheder, således at de nye maskiner udnyttes effektivt.

Skerpet protektionisme

På det luftfartspolitiske område er udviklingen i årets 
10b gået mod en stadig mere udpreget protektionisme. 
Dette er uden tvivl en hemning for luftfartens udvik
ling. Afskaffelsen af restriktioner på dette område sy
nes lige så 0nskelig som afskaffelsen af snerende re
striktioner for vareudveksling mellem landene. Såfremt 
en vis regulering måtte vere uundgåelig, må kravet til 
en sådan regulering absolut vere, at den skal give plads 
for og virke stimulerende på en udviklingsfremmende 
konkurrence mellem trafikselskaberne og trafikarterne. 
Det er et krav, som ikke vil kunne impdekommes, så
fremt vilkårene for konkurrencen fprst og fremmest 
skal bestemmes af nationale pnsker og protektioni- 
stiske synspunkter.

SAS’ forhold
Luftfartens veldige ekspansion og den hastige tekniske 
udvikling gpr det npdvendigt for SAS at arbejde sterkt 
med planlegningen for fremtiden samt med opbyg- 
ningen på langt sigt af organisationen, således at denne 
fuldt ud kan beherske de kommende tekniske og trafi
kale opgaver og gradvis tilpasse sig de nye, amdrede 
forhold.

Fremtiden stiller også store krav til SAS’ finansielle 
ressourcer og opfordrer til stor forsigtighed med alle 
omkostninger.

Priserne på brugt flyvemateriel har hidtil holdt sig 
på et meget hpjt niveau. Teknikkens hastige udvikling 
medfprer imidlertid, at store serier nye flyvemaskin- 
typer, specielt jet-fly, settes i trafik i den kommende 
5-års periode, hvilket kan medfpre betydelige prissenk- 
ninger på eldre maskintyper. SAS må derfor fortsat 
bibeholde sådanne afskrivningsprincipper, at konsor
tiet er garderet mod prisfald af denne art.

Produktion og trafik
I regnskabsåret 1955/56 producerede SAS ialt 274,8 
mill, tonkm mod 241,2 mill, i föregående regnskabsår. 
Stigningen, 14 %, skyldes dels en bedre udnyttelse af 
den hidtidige flåde, men også at flåden i lpbet af som- 
meren 1956 er blevet forpget med 6 Douglas DC-7C 
og 11 Convair ”Metropolitan” fly.
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SAS har i det forlpbne regnskabsår åbnet nye ruter 
til Riga og Moskva samt til Abadan ved den persiske 
bugt. Natruter er blevet oprettet mellem Skandinavien 
og Wien, Frankfurt og Zurich. Efter indvielsen den 1. 
oktober 1955 af Flesland flyveplads ved Bergen, betje- 
nes Bergen regelmessigt af både internationale og in- 
denrigske ruter. Frekvensen på ruterne til New York 
og Los Angeles er udvidet, og dette er også tilfaeldet 
med flere af ruterne i Europa og Mellemste 0sten. På 
de skandinaviske indenrigsruter er kapaciteten 0get 
ganske väsentligt. Produktionen fordeler sig med 64 % 
på interkontinentale ruter, 30 °/o på europeiske ruter 
og 6 % på indenrigsruter.

Trafikken har i regnskabsåret veret 144,4 mill, be
talte tonkm, hvilket er 17 % mere end i föregående 
regnskabsår. Trafikstigningen har veret 20 °/o for pas- 

^ sagertrafikken, 7 % for fragttrafikken og 4 % for 
posttrafikken. For rutenettet i sin helhed blev lastfak
toren 52,5 mod 51,3 föregående år. Kabinefaktoren 
blev 57,1 mod föregående års 53,6.

Interkontinentale ruter

SAS’ produktion på de interkontinentale ruter — til 
Nord- og Sydamerika, Afrika og Asien — steg i 1955/ 
56 til 175,3 mill, tonkm, eller med 12 °/o i forhold til 
föregående år.

På Los Angeles ruten er frekvensen blevet sterkt 
forpget, i vinterperioden fra 2 til 3 ture pr. uge og i 
sommerperioden fra 3 til 7 ture pr. uge. I begyndeisen 
af regnskabsåret indfprtes også turistklasse på Los 
Angeles ruten.

På New York ruten har frekvensen i vinterperioden 
veret 9 ture pr. uge, det samme som föregående år, 
medens frekvensen i sommerperioden har veret 21 ture 
pr. uge mod 20 föregående år. Fra slutningen af regn
skabsåret indsattes de store, nye og hurtigere DC-7C 
fly på denne rute.

Trafikken på de interkontinentale ruter har veret 
92,1 mill, betalte tonkm, hvilket er 14 % mere end 
föregående år. Lastfaktoren steg herved fra 51,7 i före
gående regnskabsår til 52,5 i 1955/56. Kabinefaktoren 
gik op fra 54,7 til 59,3.

Europeiske ruter

På de europeiske ruter har den totale produktion i 
regnskabsåret veret 82,8 mill, tonkm, hvilket er 13 °/o 
mere end i föregående regnskabsår. Produktionsstig- 
ningen fordeler sig over det meste af rutenettet. I maj 
måned indsattes de fprste af de nyindkpbte ”Metropo
litan” fly i trafik på de kortere europeiske ruter. Tra
fikken — 43,3 mill, betalte tonkm — har veret 17 % 
stprre end föregående år, og lastfaktoren steg fra 50,4 
til 52,3. Kabinefaktoren steg fra 51,1 til 53,3.
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Indenrigsruter

På indenrigsruterne blev i regnskabsåret produceret 
16,6 mill, tonkm, hvilket er en stigning på 43 % i for
hold til föregående år. Disse ruter har i regnskabsåret 
beslaglagt 6,0 % af SAS’ totale produktion mod 4,8 % 
i 1954/55 og 3,8 % året f0r. Sammenlignet med före
gående år er trafikken steget med 49 % til 9,0 mill, be
talte tonkm. Lastfaktoren er steget fra 52,0 til 54,0 og 
kabinefaktoren fra 56,5 til 58,2.

Nyt materiel
Af de 14 DC-7C, som SAS i regnskabsåret 1954/55 
bestilte hos Douglas Aircraft Company, Inc. i Santa 
Monica, er 6 blevet leveret i august og september 1956. i 
Yderligere 2 DC-7C er blevet leveret efter den 30. 
september 1956, medens de resterende 6 skal leveres i 
sidste halvdel af 1957. De f0rste DC-7C indsattes i 
trafik på New York ruten i september 1956, og fra 
oktober 1956 er disse store, nye og hurtigere fly også i 
indsat på polarruten til Los Angeles. Når polarruten til ^ 
Tokyo åbnes i februar 1957, vil den blive beflpjet med 
DC-7C.

I perioden marts—september 1956 leveredes fra 
Convair-fabrikken i San Diego de 11 ”Metropolitan” 
fly, som ligeledes blev bestilt i regnskabsåret 1954/55. 
Denne type har fra maj 1956 vyret indsat i trafik på 
kortere ruter indenfor Europa samt på det interskan- 
dinaviske rutenet. I forventning om en fortsat kraftig 
stigning i interskandinavisk og europyisk trafik har 
SAS i sommeren 1956 bestilt yderligere 5 ”Metropoli
tan” fly. Disse ventes leveret i lpbet af 1. kvartal 1957.

Ved ”Metropolitan” flådens bestilling var det forud- 
set, at SAS’ 4 tilbagevyrende DC-4 skulle sylges. Der 
er i regnskabsåret afsluttet kontrakt om salget af disse 
fly; selve leveringen til kpberne har fundet sted efter 
regnskabsårets slutning. ,

Den i regnskabsåret mest betydningsfulde materiel- 
disposition har vyret bestillingen af jet-fly til langdi- 
stance-trafikken. Efter indgående tekniske og drifts- 
pkonomiske studier af forskellige flyvemaskintyper, 
har SAS ved årsskiftet 1955/56 afsluttet kontrakt med ( 
Douglas Aircraft Company, Inc. i Santa Monica om 
k0b af 7 stk. jetdrevne fly af typen DC-8. Disse fly skal 
leveres successivt i tidsrummet januar—september 
1960. SAS har herigennem sikret sig fordelagtige leve- 
ringsterminer på det nye jetmateriel.

Hensigten er i fprste rykke at indsytte DC-8 på ruten 
til New York og på polarruterne til Los Angeles og 
Tokyo, hvor jet-flyenes store rykkevidde, hastighed og 
lasteevne bedst kan udnyttes. For eksempel vil en 
DC-8 med fuld last kunne flyve strykningen K0ben- 
havn—New York uden mellemlanding med en march- 
hastighed af omkring 900 km i timen. Dette betyder en 
rejsetid på ca. 8 timer. DC-8 kan i turistklasseversion

4

befordre indtil 134 passagerer og i en passende kombi
nation af 1. klasse og turistklasseversion indtil 107 
passagerer.

Personate
Den pgede produktion i l0bet af driftsåret har medf0rt 
en vysentlig udbygning af SAS’ organisation. Beslut- 
ningen om indkpb af nyt materiel (specielt DC-8 flå- 
den) kryver som tidligere omtalt omfattende förbere
delser, der isyr indenfor de tekniske afdelinger har 
npdvendiggjort ansyttelse af yderligere personale.

Den 30. september 1956 beskyftigede SAS 9 430 
personer (30. september 1955, 8 101), hvoraf det fly- 
vende personel udgjorde 1 348 (1 137).

Regnskabet
SAS’ regnskab omfatter hele den virksomhed, som 
konsortiet og dets datterselskaber udpver i og udenfor 
Skandinavien. Forsåvidt angår resultatet for det for- 
lpbne driftsår og konsortiets stilling pr. 30. september 
1956 henvises til vedhyftede vindings- og tabskonto 
samt status. (Alle belpbene i regnskabet og i nedenstå- 
ende bemyrkninger er angivet i svenske kroner.)

Trafikindtygterne udg0r efter fradrag af provision 
370,7 mill. kr. (föregående regnskabsår 318,7 mill, 
kr.), som efter tillyg af 0vrige indtygter 15,1 mill. kr. 
(14,3 mill, kr.) giver et samlet indtygtsbelpb på 385,8 
mill. kr. (333,0 mill. kr.). Efter fradrag af driftsom- 
kostninger 314,5 mill. kr. (266,4 mill, kr.), administra- 
tionsomkostninger 11,3 mill. kr. (9,3 mill, kr.) og di
verse omkostninger 7,9 mill. kr. (4,8 mill, kr.) er virk- 
somhedens bruttooverskud f0r afskrivninger 52,1 mill 
kr. (52,5 mill, kr.)

De ordinyre afskrivninger bel0ber sig til 25,8 mill, 
kr. (27,6 mill. kr.). Styrelsen har herudover besluttet 
at anvende et belpb på 15,9 mill. kr. (16,5 mill, kr.) til 
yderligere afskrivning på flyvemateriellet. Herefter 
fremkommer et restbelpb på 10,5 mill. kr. (8,4 mill, 
kr.), som er krediteret moderselskaberne.

De ordinyre afskrivninger, 25,8 mill, kr., som hoved- 
sageligt er företaget efter samme principper som före
gående regnskabsår, fordeler sig med 21,4 mill. kr. 
(21,5 mill, kr.) på flyvemaskiner, reservemotorer, re- 
servepropeller og andre reservedele, 0,7 mill. kr. (1,4 
mill, kr.) på bygninger og 3,6 mill. kr. (4,6 mill, kr.) på 
vyrkstedsinventar samt pvrigt inventar og k0ret0jer.

Vyrkstedsarbejder for fremmed regning — hoved- 
sageligt udf0rt på SAS’ vyrksteder i Kastrup — viser 
for året en omsytning på ca. 19,5 mill. kr. (ca. 14,5 
mill, kr.); resultatet indgår i ”0vrige Driftsindtygter”.

Af de totale bruttoindtygter i driftsåret udgjorde 
andre valutaer end de skandinaviske modvyrdien af ca. 
280 mill. kr. (ca. 236 mill. kr.).

PERSONALE

ffi

totalt

e o
ff

flyvende
personale

O O
fil

övrigt
personale

j. fcjg 1

Danmark 2.316 1594 259 326 2.057 1268

Norge 1.197 1.427 230 312 967 1.115

Sverige 3.029 1576 640 702 2.389 1874

Udlandet 1.5S9 1833 8 8 1.551 1.825

totalt 8.101 9.430 1.137 1348 6.964 8.082

Anskaffelsesvyrdien på de i regnskabsåret leverede 
6 DC-7C og 11 ”Metropolitan” fly udg0r ialt 112,6 
mill. kr. Det tidligere omtalte salg af 4 DC-4 fly indgår 
ikke i det foreliggende regnskab.

Af praktiske hensyn indgår de forskellige afreg- 
ningskonti for trafikindtygter som hidtil med et saldo- 
belpb under ”Diverse Kreditorer”.

Konsortiets udenlandske tilgodehavender er bogfprt 
til omregningskurser, som er fastsat under hensyntagen 
til de risici, der bedpmmes at foreligge.

Af de ved moderselskabernes mellemkomst optagne 
lån er lånet i Norge (pr. 30. september 1955 10 mill. n. 
kr.) og lånet i Sverige (pr. 30. september 1955 0,016 
mill. sv. kr.) helt indfriet. I Danmark udgpr lånet pr. 
30. september 1956 17,3 mill. d. kr. (pr. 30 september 
1955 18,4 mill. d. kr.). De i USA optagne lån udgör 
pr. 30. september 1956 $ 22,8 mill. (30. september 
1955 $ 3,6 mill.).

Flyvemateriel og andre fysiske aktiver var den 30. 
september 1956 forsikret som fplger:

Flyvemaskiner
Reservemotorer, reservepro- 
peller, reservedele og teknisk 
lager
Bygninger
Vyrkstedsinventar og vyrkt0j 
0vrigt inventar, k0ret0jer og 
diverse lagerbeholdninger

ca. 286,2 mill. kr.

117 3 
1? 5X—99 99

17 399 X 99 91

30 999 99 99

Virksomheden har i det forlpbne år i mange henseen- 
der stillet store krav til personalet. Styrelsen takker 
personalet i og udenfor Skandinavien for god samar-
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bejdsvilje og for målbevidst arbejde ved l0sningen af de 
foreliggende opgaver indenfor de forskellige områder.

Selvom trafikstigningen fortsat har vist en tilfreds- 
stillende udvikling, b0r udsigterne for SAS’ fremtidige

0konomiske resultat stadig bed0mmes med forsigtig- 
hed, ikke mindst på grund af den skterpede konkurren- 
ce, de almindelige omkostningsstigninger og udviklin- 
gens store krav om anskaffelse af flyvemateriel med 
deraf l'0lgende store investeringer.

Denne beretning samt vindings- og tabskonto samt 
status, som er blevet förelagt for og godkendt af SAS’ 
styrelse, er med styrelsens bemyndigelse blevet under- 
skrevet af styrelsens arbejdsudvalg.

Köbenhavn, Oslo og Stockholm i december 1956.

P. Kampmann Per M. Hansson M. Wallenberg
Axel E. F. Eckhoff Axel Gjöres

SAS STYRELSE
DANMARK NORGE SVERIGE

H. K. H. Prins Axel Ordincere medlemmer: Ordincere medlemmer:
Helge Bech-Bruun Nils Astrup Carl Florman
Hans Peter Christensen Ernst Fredrik Eckhoff Axel Gjöres
Palle Christensen Per M. Hansson David Hall
Frederik Griinfeld Einar Isdahl Rolf von Heidenstam
Jens Chr. Jensen-Broby Egil Lothe Torsten Hérnod
Per Kampmann Chr. Fr. Scheel Emanuel Högberg
Arne Krog Suppleanter: Oskar Malmborg
Johannes A. Kprbing Karl Bonden Gustaf V. Nilsson
Carl Bollerup Madsen Eilif Due Per A. Norlin

Johan Horn Frans Severin
Joakim Ihlen Ragnar Wahrgren
Finn Moe Marcus Wallenberg
Otto Fosse Erik Wijk

Per Åsbrink
Suppleanter:
Torgeir Christoffersen
Folke Fessé
A. Ax:son Johnson J:r
Gustaf Allan Hultman
Bernt Lindskog
Olof Sahlin

Formasnd: Arbejdsudvalg

Formand Ordincere medlemmer: Suppleanter:
Per Kampmann H. K. H. Prins Axel Palle Christensen
1. vice-formand Ernst Fredrik Eckhoff Chr. Fr. Scheel
Per M. Hansson Axel Gjöres Frans Severin
2. vice-formand Per M. Hansson Einar Isdahl
Marcus Wallenberg Per Kampmann Frederik Griinfeld

Marcus Wallenberg Per A. Norlin

Adm. direktpr
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Henning Throne-Holst

vindings- og tabskonto 1. oktober 1955—30. september 1956

UDGIFTER

Driftsomkostninger for lufttrafikken . .
Administrationsomkostninger ....
Diverse omkostninger...........................
Afskrivninger.....................................
Restbelpb at udbetale til moderselskaberne

1NDT/EGTER

Trafikindtregter efter fradrag af provision
0vrige driftsindttegter...........................
Driftstilskud til indenrigstrafik . . .

1955/56 1954/55
314471 266416

11 268 9 306
7 881 4 750

41 631 44 129
10 500 8 400

38T75T 333 001

370 648 318 746
14 156 12 872

947 1383
385 751 333 001

Kpbenhavn, Oslo og Stockholm i december 1956.

Henning Throne-Holst 
Adm. direktor

/ H. Bernström

Thore Boye Nils Langhelle Viggo J. Rasmussen Sven Öst ling

P. Kampmann Per M. Hansson M. Wallenberg

Axel E. F. Eckhoff Axel Gjöres

t
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pr. 30. september 1956

/ / OOO svenske kroner

AKTIVER

Flyvemaskiner
Saldo pr. 1/10 1955 ............................................................................ 77 512
Tilgået................................................................................................. 112 611

190 123
Afskrevet............................................................................................ 34 205

Reservemotorer, reservepropeller og andre reservedele
Saldo pr. 1/10 1955 ............................................................................ 13 833
Tilgået................................................................................................. 36 334

50 167
Afskrevet............................................................................................ 3 093

Forudbetalinger på bestilt flyvemateriel ......................................................................
Bygninger

Saldo pr. 1/10 1955 ............................................................................ 6 878
Tilgået................................................................................................. 4 164

11 042
Afskrevet............................................................................................ 728

Vyrkstedsinventar
Saldo pr. 1/10 1955 ............................................................................ 2 217
Tilgået......................................................................................  2510

4 727
Afskrevet............................................................................................ 892

0vrigt inventar og kpretpjer
Saldo pr. 1/10 1955 ............................................................................ 7 049
Tilgået................................................................................................. 3 455

10 504
Afskrevet............................................................................................ 2713

Diverse lagerbeholdninger.................................................................................................
Igangvyrende vyrkstedsarbejder......................................................................................
Diverse debitorer............................................................................................................
Obligationer......................................................................................................................
Kasse- og bankbeholdninger............................................................................................

30/9 1956 30/9 1955

155 918 77 512

47 074 
36 850

13 833 
30 868

10 314 6 878

3 835 2217

7 791 7 049
2 660 1 420 •
4 688 2 650

66 502 53 563
70 16 101

68 954 77 186
404 656 289 277 #

10

i 1 000 svenske kroner

P A S S 1 V E R

Moderselskaberne
ABA (3/7)........................................................................................... 67 500
DDL (2/7)........................................................................................... 45 000
DNL (2/7)........................................................................................... 45 000

At udbetale til moderselskaberne
ABA (3/7)........................................................................................... 4 500
DDL (2/7)........................................................................................... 3 000
DNL (2/7)........................................................................................... ' 3 000

Diverse kreditorer......................................................................
Lån ...........................................................................................

Ansvars- og garantiforpligtelser................................................
Herudover har SAS påtaget sig visse pensionsforpligtelser 

Pantsyttelser:
Prioriteter i flyvemaskiner................................................
Prioriteter i bygninger......................................................
Diverse pantsyttelser................................ ....

30/9 1956 30/9 1955

157 500 157 500

10 500 8 400
105 618 83 695
131 038 39 682
404 656 289 277

f624 764

— 7 252
3 325 25

489 412
7 689

Thore Boye

Kpbenhavn, Oslo og Stockholm i december 1956.

Henning Throne-Holst 
Adm. direktor

/ H. Bernström

Nils Langhelle Visso J- Rasmussen Sven Östling

P. Kampmann 

Axel

Per M. Hansson 

E. F. Eckhoff

M. Wallenberg 

Axel Gjöres

Ovenstående vindings- og tabskonto samt status stem- undertegnede revisorer i henhold til vor revisionsberet- 
mer med konsortiets regnskaber, som er revideret af ning dateret december 1956.

Seth Svensson
Centralanstalten for Revision 

Frans Bruun Carl Johan Thorsen

Oscar Jelf Harald Hpst Tor Storhaug

Christian Blom
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revisions beretnin

Undertegnede, som i henhold til § lli konsortial- 
overenskomsten af 8. februar 1951 mellem AB Aero- 
transport (ABA), Det Danske Luftfartselskab A/S 
(DDL) og Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL) er 
valgt til revisorer i

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 
Denmark — Norway — Sweden

afgiver efter fuldf0rt revision denne beretning til mo
derselskaberne for regnskabsåret 1. oktober 1955— 
30. september 1956.

Forvaltningsberetning og årsregnskab, som inklu- 
derer SAS Inc., New York, og SAS Ltd., London, og 
0vrige datterselskaber, er gennemgået af os. Vi har i 
beh0rigt omfång gennemgået konsortiets bogf0ring og 
protokoller og modtaget alle de af os begcerede oplys-

ninger og dokumenter til bed0mmelse af konsortiets 
0konomi og förvaltning.

SAS’ interne revisionsafdeling, som arbejder efter 
en af os afgiven instruks, har företaget lpbende revi
sion af konsortiets regnskaber, og vi har i årets 10b og 
ved regnskabsafslutningen modtaget rapporter over 
den således foretagne revision.

Regnskaberne er f0rt med god orden.
Som det fremgår af årsregnskabet, viser dette, efter 

at ordinäre og vel motiverede ekstraordintere afskriv
ninger er företaget, et restbelpb på 10,5 millioner kro
ner.

Vi anbefaler,
at forvaltningsberetning og årsregnskab godkendes, og 
at direktionen, arbejdsudvalget og bestyrelsen med-

deles ansvarsfrihed for regnskabsårets förvaltning.

Stockholm i december 1956

Seth Svensson
Centralanstalten for Revision 

Frans Bruun Carl Johan Thorsen
Christian Blom

Oscar Jelf Harald H0st Tor Storhaug

ERVACO/ROTOPRESS STOCKHOLM 1957

SAS liar eget instrumentvjcrksted. som 
lilmcd konstrucrer helt nye instrumen
ter — speciell for polarflyvningen. den 
såkaldte polarpath.

Alle SAS-maskiner underkastes regel- 
mtessigc cftersyn året igennem. Det 
såkaldte store cftersyn varer 6—10

1 SAS' egen mekanikerskole uddannes 
der flere store hold flyvemekanikere 
årligt.




